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19.00 UUR

PINKSTEREN
‘Er stak een storm op
die het hele huis waarin
zij bangelijk zaten samen geklit
vulde als een orkaan.
En zij raakten vurig
van de Geest vervuld.’
(Handelingen 2)

Komende vieringen Open Kerk
indien mogelijk in de Oude Kerk te Helvoirt
in ieder geval als luisterviering via de website
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

5 juni
19 juni
3 juli

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Voor wie de vieringen van Open Kerk in de Oude
Kerk te Helvoirt wil blijven mogelijk maken:
NL80INGB0006232091
t.n.v. Open Kerk Helvoirt
openkerkhelvoirt.nl

INTREDELIED
De kerk is daar waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Niet in de hoogte is hun God
maar diep in hun bestaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die met Hem durven gaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt alleen de pijn
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar waar mensen zijn
die Goede Geest gewijd.
De kerk gedijt waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.
WELKOM
Een storm van protest …
Uit je dak gaan …
Als paddenstoelen uit de grond …
Uit de grond stampen …
Als een donderslag bij heldere hemel …
Komen als geroepen …
Dit zeggen we van onverwachte gebeurtenissen
begeesterde mensen en momenten,
ongekende groei en bloei …
al kunnen die later alledaags worden,
uitgeblust raken, verwelken en stagneren.
Pinksteren, feest van het christendom
dat toen ‘uit zijn dak ging’.
Welkom u allen, bij deze Pinksterviering.
Op afstand en toch diep verbonden met elkaar
in Gods naam.
LIED

OPEN KERK
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De kerk is daar waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Niet in de hoogte is hun God
maar diep in hun bestaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die met Hem durven gaan.
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SCHULD EN VERGEVING
Maak mij, Heer
tot een werktuig van vrede
en laat me
waar haat is liefde zaaien
waar onrecht recht
waar twijfel geloof.
waar wanhoop heerst vertrouwen
waar duisternis licht
waar droefenis vreugde.
Laat me eerder troosten
dan troost zoeken,
eerder begrip tonen
dan begrip vragen,
eerder liefhebben
dan geliefd willen zijn.

L. Liefde overkomt je,
trouw blijkt.
Zo waait de Geestwie weet waar opgestoken.
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
L. Dromen komen
visioenen openen zich.
Zo waait de Geestonweerstaanbaar.

G. Wie geeft, ontvangt;
wie vergeeft, wordt vergeven.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

BEZINNING
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft

Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
L. Rust en stilte heersen,
vertrouwen groeit en wordt gewekt.
Zo waait de Geestniemand weet vanwaar.

Stilte
GEBED
Kracht die scheppend
elke dag doorstraalt,
mijn duisternis in licht vertaalt,met welke naam zijt Gij te noemen?
Schepper in woord en teken
in plant en dier gezien, in elk gebaar
waarin mensen mens zijn voor elkaar,met welke naam zijt Gij te noemen?

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.
Gij zijt de gave Gods,
Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
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Geest verankerd
in de grond van mijn bestaan,
doorlicht mijn weg om met U mee,
naar U op te gaan
al ken ik U niet bij Uw eigen naam.
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LIED

LIED

K. Heer, hoor ons bidden aan
de vragen van ons hart.
Wil onze pijn verstaan
in ’t donker van de nacht.
Reik ons uw licht weer aan
in liefde en geloof.
Kom, wakker in ons aan
de kleine vlam van hoop.

Geest die vuur en liefde zijt,
Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader,
leid o Heer ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht,
tot uw heilig aangezicht.

EERSTE LEZING

Handelingen 2, 1-11

Het was Pinksteren, feest van de oogst.
Jezus’ volgelingen zaten op een en dezelfde plaats
samengeklit. Toen kwam er een gedruis van boven
dat het hele huis vulde en tot een orkaan aanzwol.
Allen zagen hoe tongen van vuur zich op hen
neerzetten en hoe ze door de Geest geraakt, spraken
al naargelang die hen te spreken gaf. Vanwege het
feest waren er mensen van overal naar Jeruzalem
gekomen. Toen de storm opstak, liepen ze te hoop
en iedereen werd in zijn eigen taal aangesproken. Ze
begrepen er niets van en riepen verbaasd: ‘Die daar
aan het woord zijn, komen allemaal uit Galilea; en
toch spreken ze onze taal. Párthen, Méden,
Elamiéten, mensen uit Póntus, Ásia, Egýpte en
Líbië, de Romeinen die hier wonen, Krétenzen en
Arabieren- wij allen horen hen in onze moedertaal
spreken over God en Goed.’ Er waren er ook die
snierden: ‘Het is allemaal dronkenmanspraat.’

Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuiv're maat,
Trooster, die met wond're krachten
bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil'ge ree.

OVERWEGING

In de avond van de eerste dag van de week, toen
Jezus’ volgelingen de deuren van hun schuilplaats
goed gesloten hielden uit vrees voor de Joden, kwam
Jezus binnen, ging tussen hen instaan en zei: ‘Vrede
zij u’. Hij toonde hen zijn handen en zijde. Ze waren
blij hem te zien. Weer zei Jezus ‘Vrede. Zoals de
Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’ Hij
blies over hen en zei: “Wees bezield van de helende
geest. Vergeef elkaar, dan delft het kwaad het
onderspit. Vergeef je elkaar niet, dan blijft het
kwaad je achtervolgen.’

Het Pinksterverhaal begint met het verlies van een
vriend, die een inspirerend voorbeeld was: Jezus
van Nazaret. Zijn volgelingen blijven achter en
vragen zich af hoe verder. En dan wordt ons verteld
hoe ze daar bijeen zitten, vijftig dagen na Pasen, en
een wonderlijke ervaring hebben: een geluid alsof
het de wind is… En al die mensen die daardoor
‘begeesterd’ raken en ook nog in hun eigen taal
worden aangesproken!
Ik probeer het me voor te stellen. Wie een dierbare
verliest is in rouw. Je voelt je verlaten. Je kunt het
gevoel hebben dat de glans eraf is. Je kunt wanhopig
zijn, je weet niet hoe verder, maar je kunt ook
momenten hebben dat degene die weg is, dichtbij is
en je vervult. Alsof het laatste toch nog niet gezegd
is en het contact toch niet helemaal verbroken.
Degene die eigenlijk weg is, draag je als aanwezig
met je mee. Voor sommigen als een dagelijkse
gesprekspartner tegen wie je blijft vertellen wat je
bezighoudt. Je doet, soms tot je eigen verbazing,
dingen die die ander altijd deed, waar die ander
voor leefde, of je blijft ze doen omdat je ze vroeger
samen deed. En soms wordt het iets gezamenlijks
van een groep. Mensen blijven bijeenkomen,
wandelen of eten met elkaar. Of richten een comité
op, of iets anders. We doen het in haar geest, zeggen
we, of in de zijne. Geest die levend blijft.
Gaat het hier in Handelingen om de geest van Jezus
die voortleeft? Om de adem Gods die ons ondanks
alles wat voorbijgaat toch weer toevallen kan? En
dan die wereld die plotseling zoveel groter is dan
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voorheen. Het wonderlijke dat ze totaal en
plotseling overvalt. Is dit God of de Geest of is het
dat grote dat ieder mens bij tijd en wijle toch eens
treft? Zo’n transformerend moment. God gaat een
grens voorbij, waait uit. In Jezus’ geest leven. En de
boodschap blijkt in elk geval niet bedoeld voor een
handjevol mensen, maar de kring wordt alleen
maar wijder. Alsof het hele leven een
schaalvergroting krijgt. Wij maken dat constant
mee. Onze wereld vergroot zich voortdurend. De
tijden veranderen en God verandert mee.
Orgel
Het verhaal in het boek Handelingen dat inzet bij
het Joodse volk, breidt zich steeds verder uit tot
mensen die afkomstig zijn uit allerlei gebieden, tot
Libië en Mesopotamië toe! En als je weet dat in de
volgende hoofdstukken zoveel gesproken zal
worden over delen wat je hebt en wat je allemaal
gemeenschappelijk hebben kunt, wordt het nog
interessanter. Stel je dat in onze wereld voor: samen
delen!
Een oude legende vertelt dat toen de Thora op de
Sinaï aan Mozes werd gegeven, dat in 70 talen
gebeurde. Zo ook hier in Handelingen. Aan de ene
kant met steeds verwijzingen naar diezelfde Joodse
Bijbel om ons er nog eens aan te herinneren: het
gaat nog steeds om diezelfde waarden: recht voor
allen, zorg voor elkaar, gerechtigheid en vrede. Jij
hoort erbij, kleine mensen, andere mensen. Aan de
andere kant wordt een ongekende openheid
opgeroepen als een heel nieuwe besef van elkaar
toebehoren door alle verscheidenheid van culturen
en geloven heen. Het lijkt haast een akkoord, waar
niemand voor hoeft te tekenen, het gaat vanzelf.
Alsof ineens een weg zich opent en bijval krijgt.
Verbonden zijn met ieder ander. Elkaar verstaan,
al verschilt je taal. Gemeente zijn: niet alleen onder
elkaar zijn onder je eigen religieuze vlag, maar naar
buiten gaan. Nergens staat dat Jezus een afsplitsing
van het jodendom beoogde. Het Pinksterverhaal is
ook niet het begin van het christendom. Dat woord
valt nog niet. Hier waait een geest van vernieuwing,
zonder afzondering te zoeken. Dat is goed om te
beseffen in onze wereld vandaag. Er waait een geest
van opvallend grote verbinding met allerlei mensen
uit verre streken. Het huis is er vol van. Het is
aanstekelijk. Een wereld komt in beweging. Mensen
met eigen cultuur en taal, ze staan in vuur en vlam.
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Waai ons hoofd en hart in, waai geest waai, houd
ons dichtbij en maak ons vrij! Houd het vuur
brandend in mij!
LIED
Hierheen Adem
Hierheen, Adem, steek mij aan
stuur mij uit jouw verste verten golven licht.
Welkom armeluisvader,
welkom opperschenker,
welkom hartenjager.
Beste tranendroger,
liefste zielsbewoner,
mijn vriend, mijn schaduw.
Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing, ben je.
Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.
God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,
maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloem - geef water
zalf mijn wonden.
Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
Vreemd ga ik, zoek mij.
Ik zeg ja, jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.
Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.
GEDACHTENIS
Het schijnsel van uw glans over ons bestaan
de warmte van uw adem door ons heen
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een teken van uw genade in ons leven
het gloren van uw ochtend in onze nacht
met elkaar het brood breken, het leven delen
de beker zoet en zuur samen drinken en
doorgeven tot alles zal zijn voldragen.
Denk aan die pijn hebben, tobben, in ’t
ongewisse verkeren en ben dankbaar om hen
die - geen moeite te veel – hen bijstaan.
Bid voor hen die alle lief en leed met ons
deelden en ons zijn ontvallen.
Vanavond rond zijn sterfdag gedenken wij
Herman Verhoeven (2020).
Ook gedenken wij alle jongeren en ouderen die
door besmetting met het coronavirus gestorven
zijn of zwaar gehavend blijven. Denk ook aan die
vergeten en alleen heengaan; omkomen door
oorlog, zinloos geweld, honger of dorst; en voor
hen die geen andere uitweg zien dan hun leven zelf
te beëindigen.
Er zij licht, vrede, rust.
JEZUS MESSIAS EN WIJ
G. Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt Zoon der mensen,
die gezegd wordt: dood maar levend
die gehoopt wordt: mens voor allen.
L. Geregeld doorbrak Jezus de geslotenheid
waarin wij onszelf vaak gevangen zetten.
Hij leefde van wat komen gaat,
hij bracht Gods nieuwe wereld op aarde.
Volkomen vol van God was hij,
het geknakte riet zou hij niet breken,
de kwijnende vlam niet doven,
het recht ten slotte laten zegevieren.
G. Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.
L. Steeds was Jezus voor anderen in de weer,
maar ook vaak in gebed verzonken,
op een stille plek of in de bergen,
waar hij nieuwe krachten opdeed,
want bidden maakt anders
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en opent ook onze eigen ogen
voor wat ons nu te doen staat.
G. In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen.
In het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.
L. Van kindsbeen af heette hij Jezus,
‘God bevrijdt’ is zijn naam en zijn devies.
Nog meer namen zijn hem toegedicht:
Jood in hart en nieren, licht van de wereld,
barmhartige en rechtvaardige,
brood om van te leven, ware wijnstok,
beeld van God, onze wijsheid,
koploper en vredebrenger.
G. Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester woord van God.
L. In zijn voetspoor gaan wij verder,
solidair met onze meest nabije naasten
en ook met mensen ver weg,
buiten onze eigen kleine kring.
Geworteld in het lichtvolle Mysterie
dat de bron is van ons bestaan.
In het besef dat God daar woont
waar wij hem binnenlaten,
dat God nergens anders is
dan waar wij zijn.
ONZE VADER

LIED

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is, en genade waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
10

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Moge God en Goed ons zegenen
in de naam van de vader
de zoon en de heilige Geest. Amen.
MARIALIED

Van U is de toekomst
kome wat komt.
GEBED EN LIED
Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.
Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten
in zichzelf,
bezeerd zijn in hun vertrouwen,
al te vermoeid raakten
en niets meer verwachten.

Wees gegroet o Sterre,
wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt uw licht
in ’t bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.
Als de golven stijgen,
hoger hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.
Wees gegroet, o Sterre,
wees gegroet van verre.
Op uw zacht en zalig licht
houden wij ‘t oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

G. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Laat het vuur weer branden
waar mensen alleen gelaten zijn,
hun taal niet verstaan en hun liefde niet aanvaard
worden,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf.
Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed door stille wrok.
God,
laat ons het vuur weer ontsteken.
G. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
ZEGENWENS.
Zegenen wij elkaar, dag aan dag,
met hart en handen.
Laat, waar wij gaan en staan,
een nieuwe geest
de wereld bezielen.
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VERANTWOORDING
Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk.
Welkom, Schuld en Vergeving, Gebed, Gedachtenis:
Peer Verhoeven. Bezinning: Sytze de Vries. Overweging
en Voorbeden: mmv Dymphie van Helvert en Inge
Goossens. Jezus Messias en wij: Wim Weren.
De kerk is daar, Adri Bosch / Willem Vogel, CD
Rondom de beker; Veni creator Spiritus, zang:
https://www.youtube.com/watch?v=HHhbQSAc5pU /
Nederlandse vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt;
Heer hoor ons bidden aan, Cees Remmers / Willem
Vogel, CD Rondom de beker; Prière, Chassidische
melodie, CD Chants Juifs; Geest die vuur en liefde zijt,
Trad. / zang: De Beekse Cantorij; Hierheen Adem,
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen, CD Niemand
anders; Moge ons voor waar verschijnen, Huub
Oosterhuis/ Tom Löwenthal; Onze Vader verborgen,
Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal, CD Nooit meer
zonder reisgenoot; Ubi caritas et amor, Taizé; Wees
gegroet o Sterre, Trad. / Trad. bew. Jan Vermulst;
Illustratie, bron: Publiek domein.
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